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Dziękujemy Wam za...

- wszelki trud jaki wkładacie w naszą edukację,

- wszelki trud jaki wkładacie w naszą edukację,

- wszelki trud jaki wkładacie w naszą edukację,

wychowanie bezpieczeństwo,

wychowanie bezpieczeństwo,

wychowanie bezpieczeństwo,

- za dobre rady, miłe słowa, cenne instrukcje oraz trafne

- za dobre rady, miłe słowa, cenne instrukcje oraz trafne

- za dobre rady, miłe słowa, cenne instrukcje oraz trafne

słowa krytyki,
słowa krytyki,
słowa krytyki,

- codzienny przykład dobrego postępowania,

- codzienny przykład dobrego postępowania,

- codzienny przykład dobrego postępowania,   

- trwanie przy nas "na dobre i na złe".

- trwanie przy nas "na dobre i na złe".

- trwanie przy nas "na dobre i na złe".Klasa 3F
Klasa 3F
Klasa 3F

- za wyrozumiałość, cierpliwość, wsparcie

i nieustanną motywację do zdobywania

wiedzy,

- za bycie wzorem do naśladowania

 i przykładem prawidłowych zachowań.

Klasa 1M

- zaangażowanie i wytrwałość,- zaangażowanie i wytrwałość,- zaangażowanie i wytrwałość,
   oraz za dobre słowa które dodawałyoraz za dobre słowa które dodawałyoraz za dobre słowa które dodawały

otuchy i pozwoliły uwierzyćotuchy i pozwoliły uwierzyćotuchy i pozwoliły uwierzyć   
we własne siływe własne siływe własne siły

- codzienny przykład jak być mądrym- codzienny przykład jak być mądrym- codzienny przykład jak być mądrym   
i dobrym człowiekiem.i dobrym człowiekiem.i dobrym człowiekiem.

   Klasa 4 DGKlasa 4 DGKlasa 4 DG

Dziękujemy Wam 
zato, że dzięki 

Wam poznajemy siebie.
Klasa 2 N

... wszelkie rady, instrukcje, słowa krytyki,pochwały. Za trud, który wkładacie w to, abyżyło nam się dobrze w naszej szkole. Za to, że dbacie o nasze bezpieczeństwo oraz dobrewychowanie. Dziękujemy, także Panupedagogowi za troskę i wsparcie, że zawszemożemy przyjść do Pana z każdym problemem.Dziękujemy całemu personelowi szkoły, za dbanie o czystość w naszej szkole.                                        Kasa 1P

.... poświęcony nam trud w nauce,
wyrozumiałość i cierpliwość do nas.

Za serce, uśmiech, dobre słowo, zachętę
do pracy, gdy nic się nie udawało

 i pochwałę, gdy wszystko szło dobrze.
Klasa 2 P

...ZA WSPÓLNE DNI PODCZAS, 
KTÓRYCH RAZEM

ODKRYWAMY ŚWIAT!
KLASA 2 Z

- że jesteście naszymi przewodnikami
 na drodze zdobywania wiedzy,

- wspieracie nas w trudnych chwilach,
- macie do nas cierpliwość,

- uśmiechacie się do nas dzięki czemu
 robi się ciepło w sercach,

- pomagacie nam odkrywać nasze mocne strony.
Klasa 2 E

... wszystkie rady, instrukcje, słowa krytyki,
pochwały. Dzięki Wam możemy być dumni

 z własnych osiągnięć.
Klasa 2 G
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